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NAŠA— VAŠA RUBRIKA (dokončenie z 1. s.)
Koľko predmanželských skúseností a s koľkými partnermi/partnerkami nám
môže zaručiť, že ten/tá je ten pravý/pravá a že si budeme v intímnej oblasti vždy
„rozumieť“ aj po 10, 30, 50 rokoch manželstva? Sexualita je nepochybne
v manželstve dôležitá, ale určite to nie je ten najdôležitejší prvok manželského vzťahu. Manželia majú k sebe najbližšie nie vtedy, keď sa tešia z darov toho druhého, ale
vtedy, keď spolu majú niesť kríž a byť si oporou v problémoch. To, či si manželia
budú práve v tejto intímnej oblasti rozumieť záleží v prvom rade od toho, aké silné
puto lásky je medzi nimi. V manželstve snáď ani neexistuje žiadna oblasť, v ktorej by
si manželia vždy rozumeli. Každý jeden rozmer manželského vzťahu vyžaduje vzájomný rešpekt, pochopenie, vzájomné hľadanie a radostné nachádzanie. Ako sa raz vyjadril jeden svätec: „Ak na zemi existuje nejaká radosť, tak ju cítia ľudia s čistým srdcom!“ Pán Ježiš je vo svojich slovách ešte jasnejší, sľubujúc stretnutie s Bohom pre
tých, čo majú čisté srdcia. (Mt 5, 8). S Božou pomocou to možné je!
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NAŚA—VAŚA RUBRIKA
Milí čitatelia, v dnešnom čísle Alžbetinho listu pokračujeme v rubrike Vaša
otázka, naša odpoveď. Odpovedá cirkevný právnik Juraj Jurica.
Čo je zlé na predmanželskom spolužití? Prečo sa Cirkev stavia proti predmanželskému spolužitiu? Čo ak si po sobáši manželia práve v tejto dôležitej oblasti
nebudú rozumieť? Čo potom?
Dobrý Pán Boh, ktorý nás stvoril ako muža a ženu, sám dobre vie, akú fyzickú príťažlivosť on sám vložil do našich tiel. Pri stvorení človeka sám Boh „vidí“, že je
to veľmi dobré (Gn 1, 31). Cirkev nielen že sa nestavia proti čistému vzájomnému
spoznávaniu sa snúbencov, ale ich radostne povzbudzuje, aby vo vedomí svojej hodnoty božích detí objavovali Boží plán vo svojej spoločnej budúcnosti. Kvôli dedičnému hriechu však často strácame schopnosť integrovať našu sexualitu do celého vzťahu medzi mužom a ženou. Otázka predmanželskej čistoty nie je vôbec jednoduchá
a vyžaduje rešpekt a citlivosť, osobitne dnes, keď sa mladí sobášia neskôr a dnešná
doba, žiaľ, nepraje čnosti čistoty. Šieste prikázanie Desatora nescudzoložíš, pozvanie vyhnúť sa smilstvu a snažiť sa o čistotu, nie sú v prvom rade predpismi
Cirkvi, ale biblickými prikázaniami samého Boha. Práve preto, že hovoríme o ľudskej
sexualite, nemôžeme ju odtrhnúť od rozvoja iných, ešte dôležitejších oblastí vzťahu
medzi mužom a ženou, ale musí s nimi korešpondovať. Snúbenci, ktorí spolu pred
manželstvom žijú aj intímne riskujú, že áno – spoznajú síce svoje telá, ale nespoznajú dostatočne svoje srdcia a svoje duše. Nepôjdu tak do manželstva lepšie prichystaní, ale horšie. Čnosť čistoty teda nie je prejavom nedostatku lásky, ale prejavom skutočnej lásky. Dá sa štatisticky dokázať, že tie páry, ktoré pred manželstvom spolu žili
intímne, sa v skutočnosti aj viac rozvádzajú ako tie páry, ktoré sa snažili o čistotu.
Jeden mládenec sa raz vyjadril: „Chcem svoj vzťah s mojou snúbenicou žiť naplno,
a preto sa snažíme o čistotu.“
Snúbenci sa nemôžu k sebe správať ako manželia, kým manželmi nebudú.
Ak by sa tak správali, nevyjadrovali by o sebe pravdu a žili by v ilúzii. Práve tak by
sme napríklad nešli na sv. spoveď k bohoslovcovi iba pre to, že „veď už o pol roka
bude vysvätený na kňaza“.
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Liturgický prehľad
26.1. (pondelok)
27.1. (utorok)

Stôl Božieho slova

sv. Timotej, Títus, biskupi
sv. Angela Merici

28.1. (streda) sv. Tomáš Akvinský
kňaz, učiteľ Cirkvi
29.1. (štvrtok)

Féria

30.1. (piatok)

Féria

31.1. (sobota)

sv. Ján Bosco, kňaz

1.2. (nedeľa)

4. nedeľa OCR

3. nedeľa OCR
1. čítanie: Jon 3, 1-5. 10 Ninivčania sa
odvrátili od svojej zlej cesty.
Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 Resp.: Ukáž mi,
Pane, svoje cesty.
2. čítanie: 1 Kor 7, 29-31 Tvárnosť tohto
sveta sa pomíňa.
Evanjelium: Mk 1, 14-20 Kajajte sa a verte
evanjeliu.

OZNAMY
ZBIERKA
Dnes (25.1.) je zbierka pre Arcidiecézne centrum mladých, ktoré sa buduje v Prešove. Toto centrum zastrešuje také projekty, akými sú napr. Animátorské školenia—
ADAŠ, celodiecézne stretnutie mladých—ADSM, rôzne športové či turistické podujatia. Rovnako prispievame aj na UPC v Košiciach, ktoré sa venuje pastorácii vysokoškolákov študujúcich nielen v našom meste. Svojimi darmi a modlitbami podporme
oba inštitúty, ktoré sa venujú mládeži a prejavme tak spoluzodpovednosť za budúcnosť našej arcidiecézy.
KARNEVAL PRE DETI NAŠEJ FARNOSTI
V sobotu, 7. februára od 15.30 hod., pozývame deti a rodičov našej farnosti na
Karneval, ktorý organizujeme v spolupráci so speváckym zborom Kríza, spoločenstvom mladých a rehoľných sestier Uršulínok. Karneval sa bude konať v telocvični
SZŠ sv. Alžbety, Hlavná 66. Vstupenkou je 1 kg trvanlivých potravín, ktoré sa použijú
na dobročinné ciele. Karnevalu sa zúčastnia aj deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. O tejto aktivite budeme bližšie informovať.
POZVÁNKY
Celomestské stretnutie členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho sa uskutoční u
jezuitov, v piatok 13.februára o 17.00 hod. Po sv. omši bude prednáška na tému
„démon smútku, démon acedie.“
Pozývame Vás na talkshow Mariána Čekovského, ktorá bude 29. januára. Hosťom
bude Jozef Czaljlik—riaditeľ divadla Thália a Jonsy Gáll—výtvarník. Téma—Poctivé
remeslo—Tisztez ipar. Skvelé publikum, zaujímaví hostia, silná atmosféra v priestoroch FUGA a spontánnosť M. Čekovského sú zárukou nezabudnuteľného zážitku.
Info: cekypoint.sk

Srdečne Vás pozývame na divadelnú hru Karola Wojtylu „Lúče otcovstva", ktorú
Teatro Colorato Bratislava uvádza v celoslovenskej premiére. Predstavenie sa uskutoční v pondelok 16. februára 2015 o 19:00 v priestoroch Bábkového divadla Košice. Účinkujú: Štefan Bučko, Jana Valocká, Monika Potokárová, hudba: Igor Baar.
Gymnázium sv. Košických mučeníkov v Košiciach pozýva žiakov, študentov na DOD
vo štvrtok 29. januára o 11.00 a 15.00 hod. Viac na gmke.sk
Z príležitosti sviatku sv. Tomáša Akvinského Vás bratia dominikáni pozývajú do ich
kultúrneho centra—Veritas, v utorok 27. januára o 18.30, na prednášky spojené s
diskusiou pod názvom Večer so sv. Tomášom Akvinským.
Prednášky: Morálka čností pred morálkou príkazu—p. Irenej Fintor OP
Politika spoločného dobra—p. Peter Fotta OP
ZO ŽIVOTA CIKRVI
KBS spustila novú webstránku synoda.kbs.sk. Táto stránka poskytuje základné informácie o zasadnutiach synody biskupov, zvlášť o poslednej synode, ktorá bola
venovaná rodine. Na tejto stránke sa stretnete aj so špeciálnou časťou, tzv. dotazníkom s otázkami pripravovaného XIV. riadneho generálneho zhromaždenia Synody
biskupov, ktoré sa bude konať od 4.—25. októbra v Ríme.
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC FEBRUÁR
Všeobecný: Aby uväznení, najmä z radov mladých ľudí, mali možnosť znovu budovať dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby rozvedení manželia našli prijatie a oporu v kresťanskej komunite.
Úmysel KBS: Aby naši starci, starenky a chorí obetovali svoje ťažkosti za kňazské a
rehoľné povolania.
POMÔŽME DOBREJ VECI
Vzhľadom na neustále zvyšujúcu sa hemoterapiu, hlavne v zdravotníckych zariadeniach Košice, kde sú centralizovaní pacienti z východoslovenského regiónu Vás prosím o propagáciu a podporu darcovstva krvi: Sú chvíle v živote, kedy solventnosť,
materiálne zabezpečenie sú pacientovi nanič, buď ten zdravý človek ochotný darovať
krv príde alebo nepríde. Málokto si uvedomuje, že transfúzia nie je liek, ktorý sa napíše na žiadanku a z lekárne ho donesú. Jednoducho je tu väzba medzi darcom krvi
a pacientom. Medzi
nimi
je transfúzne
oddelenie, ktorej
pracovníci majú
tú ČESŤ, že sa majú možnosť o DAR-ovanú krv možnosť starať, aby bola správne
spracovaná, správne uskladnená a aby sa v správnu chvíľu dostala k správnemu pacientovi. Za podporu darcovstva krvi Vám veľmi pekne ďakujem.
MUDr. Jitka Mačalová

